


شتی ردمانی اریانی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه طب اریانی

 
 

 موسسه مطالعات اترخی زپشکی، طب اسالمی و مکمل

 
 دادکشنه طب اریانی

1396دیماه  

 و



 موسسه مطالعات اترخی زپشکی، طب اسالمی و مکمل

 اتریخچه 

 ۹کوچه پیرنیا ، پالک ،(الله زار نو)زار شمالی  خیابان جمهوری اسالمی ، خیابان الله تهران،



1378 
 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 128دریافت موافقت اصولی تأسیس مؤسسه در جلسه 

  

1378/12/12 

  1380 
 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی148دریافت موافقت نهایی تأسیس مؤسسه در جلسه 

  

1380/9/26 

1380 
 مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل در معاونت آموزشی وزارت بهداشت  تصویب اساسنامه

  

1378/12/26 



1382 
« دکتر محمد مهدی اصفهانی»راه اندازی کتابخانه موسسه با همت استاد فقید •

 عنوان رساله و کتب طب سنتی و علوم وابسته 2000با احیاء و انتشار بیش از 

عنوان کتاب طب سنتی به مراکز علمی آموزشی و فرهنگی  500اهداء بیش از •

 داخل کشور

  



1386 

 افتتاحیه اولین دوره آموزشی طب ایرانی با حضور وزیر محترم بهداشت

  

1386/7/7 



1386 

 آموزشی داروسازی ایرانی -راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی

 آموزش داروسازی ایرانی و گیاهان دارویی به دانشجویان چهار دانشکده فعال در حوزه طب ایرانی

 

↓آزمایشگاه داروسازی سنتی    



138۹ 
آموزش دانشجویان تحت نظارت دانشگاه علوم ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 

 .پزشکی تهران قرار گرفت

    13۹2 

آموزش دانشجویان مجددا درموسسه با نظارت دانشگاه علوم از تهران ؛  انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران

 .پزشکی ایران ادامه یافت

  13۹4 
فعالیت های آموزشی موسسه در خیابان بهشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛  2بازپس گیری ساختمان شماره 

به آن ساختمان دانشکده طب ایرانی منتقل شد و موسسه به عنوان مرکز مطالعاتی و پژوهشی فعالیت خود را 

 .  ادامه داد

13۹5 
سال؛  20مرمت مجدد بنای تاریخی موسسه با نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنابع دستی و گردشگری بعد از 

 .  در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 1899به شماره  1376/5/11این بنا در تاریخ 



 پیش از مرمت

1395مرمت مجدد در سال   

 سالن استاد اصفهانی 

نفر 70با ظرفیت بیش از   

 مترمربع 2500: مساحت بنا



 دادکشنه طب اریانی

شتی ردمانی اریانی اتریخچه   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه طب اریانی

 847میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسالمی، ضلع جنوبی پارک شهر، ابتدای خیابان بهشت، پالک  تهران،



تهرانپزشکیعلومدانشگاهازبهشتخیاباندرواقعموسسه2شمارهساختمانبازپسگیری•

94مردادازسنتیوطبیعیفرآوردههایارائهوسالمتکدهدرماهدربیمار500ازبیشپذیرش•

94مهرماه-ایرانیطبدانشکدهپژوهشی-آموزشیفعالیتشروع•

پنجاهمینودویستدرایرانپزشکیعلومدانشگاهایرانیطبدانشکدهتاسیسمجوزاخذ•

1394/9/1مورخپزشکیعلومدانشگاههایگسترششورایجلسه

1394/9/1اخذموافقتاصولیسالمتکدهبهشت•

تصویبدوگروهآموزشیتاریخعلومپزشکیوطبایرانی•

پیگیریاحداثسالمتکدهتیپدرسایتبیمارستانهفتتیرشهرری•

 

  

13۹4 



ایرانیداروسازیگروهتصویب•

دانشگاهشورایدرایرانیداروسازیتخصصیدکترایرشتهاندازیراهتصویب•

مهارتیآزمایشگاهوایرانیداروسازیوفارماکوگنوزیآزمایشگاهتجهیزواندازیراه•

Skill Labداروسازی

دانشکدهEDOآموزشتوسعهدفترراهاندازی•

 mini-CEX روشبهایرانیطبدستیارانکارورزیآزموندورهبرگزاری•

دانشگاهیدرونآموزشیبندیرتبهطرحدردومرتبهکسب•

آذر)مکملطبوایرانیسازیدارووطب(مجازی)الکترونیکهمایشاولینبرگزاری•

1395)

جشنوارهدردانشکدهاستادانازمجازیآموزشبرترمعلموآموزشتعالیبرترمعلمانتخاب•

 1395وثوق

13۹5 



 دانشکدهکتابخانهفضایگسترشوآمادهسازی•

عنوانکتاب5500دانشکدهبابیشاز/فهرستنویسیوآمادهسازیمخزنکتابخانهموسسه•

 RISتخصصیونسخخطیبهصورتالکترونیکباردهبندی

(1396آذر)مکملطبوایرانیداروسازیوطب(مجازی)الکترونیکهمایشدومینبرگزاری•

ضمنآموزشواحدبرایتندرستیحفظاصولوایرانیطبمبانیآموزشیهایبستهتهیه•

دانشگاهخدمت

همکاریبادانشکدهداروسازیپردیسبینالمللدانشگاه•



13۹6 



تعداد دانشجویان در حال تحصیل: 
 نفر 34: دکترای تخصصی طب ایرانی•

 نفر 23: کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی•

 آموزشی-ظرفیت علمی

تعداد فارغ التحصیالن: 
 نفر19: دکترای تخصصی طب ایرانی•

 نفر3: کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی•

تعداد اعضای هیات علمی: 
 نفر 11: آموزشی•

 نفر 1: پژوهشی•

 تعداد اعضای هیات علمی
گروه های 
 آموزشی

 1 طب ایرانی 6

 2 ایرانی داروسازی 4

 3 تاریخ علوم پزشکی 1

نفر2: تعداد اعضای طرح درمانی 



 مترمربع 2100: مساحت بنا

 مترمربع 540: مساحت فضای آموزشی

 سالمتکده بهشت و دواکده فرآورده های طبیعی و سنتی: طبقه اول

 اتاق معاینه 

 کالس های درس و پاویون ها: طبقه دوم

 پاویون آقایان

 پاویون خانم ها

 دواکده

 فضاهای آموزشی، پژوهشی و درمانی



 حوزه ریاست، تاالر یاس، اتاق استادان، آموزش و پژوهش: طبقه دوم

 آموزش

 اعضای هیات علمی

 فضاهای آموزشی، پژوهشی و درمانی



 Skill Labآزمایشگاه تخصصی داروسازی سنتی و 

 فضاهای آموزشی، پژوهشی و درمانی



 کتابخانه

 فضاهای آموزشی، پژوهشی و درمانی



 کارگاه عملی
95-96مراقی  سلسله کارگاه های  بافت  

 کارگاه ها و نشست های آموزشی پژوهشی

کارگاه های آموزشی طب کالسیک و طب ایرانی با  
 موضوع قلب و عروق

جلسات هفتگی هم اندیشی داشجویان و استادان طب  
 و داروسازی ایرانی



 کالس های آموزشی مبانی طب ایرانی 
 توسط واحد مشاوره سالمتکده بهشت

کارگاه سه روزه آموزشی مبانی طب ایرانی برای پزشکان و 
 پیراپزشکان معاونت درمان هوا فضای سپاه

 کارگاه ها و نشست های آموزشی پژوهشی



 کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی

 جلسات دفاع از پایان نامه و پروپوزال های دانشجویان

 دکترای تخصصی طب ایرانی



 (موسسه و دانشکده طب ایرانی)فعالیت های پژوهشی 

(1383-96)پژوهشیطرح150ازبیشتصویب•

(1384-96)فارسیوانگلیسیمقاله243چاپ•

71فارسیمقاله

172انگلیسیمقاله 

98 مقاله ISI 

109مقاله Pub Med 

141 مقاله Scopus 

 :پژوهشی گروه های فعالیت•
ایرانی طب عروق و قلب پژوهشی گروه 
کودک و مادر پژوهشی گروه 
اطفال پژوهشی گروه 
ماساژ و ورزش پژوهشی گروه 
محور سالمت زندگی سبک پژوهشی گروه  



 برنامه استراتژیک و برنامه های عملیاتی مشترک و اختصاصی

1396-1400استراتژیکبرنامهتدوین•

1395-96اختصاصیعملیاتیهایبرنامهتدوین•

وزارتسامانهدرمشترکعملیاتیبرنامهفعالیتهایپیشرفتثبت•

1395-96بهداشت



( ماهه 12، ۹، 6) ۹5وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی مشترک سال   

 برنامه  عملیاتی مشترک



( ماهه اول6)۹6وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی مشترک سال   



 برنامه  عملیاتی اختصاصی

( ماهه 12و ۹) ۹5وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی سال   

( ماهه اول6)۹6وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی سال   



 :چشم انداز و هدف اصلی پیشِ رو

 قطب اصلیتبدیل شدن به 

تولید دانش فنی، توسعه و تجاری سازی فرآورده های  

 سالمت محوردر کشور



 :برنامه های  عملیاتی

 ایجاد مرکز تحقیقات توسعه و تجاری سازی فرآورده های سالمت محور -1

 توسعه فناوری فرآورده های سالمت در راستای تجاری سازی•

 انجام تحقیقات فرآورده محور به منظور دستیابی به توسعه پایدار•

 انجام پروژه های کاربردی•

 هدایت فعالیت های پژوهشی و پایان نامه های کارآفرینی•

 تقویت پل ارتباطی صنعت و دانشگاه•

 
 



 :برنامه های  عملیاتی

 فرآورده های سالمت محورمرکز رشد ایجاد  -2

 بومی سازی فرآیند تولید فرآورده های سالمت محور•

 تولید دانش فنی انحصاری پیش زمینه صادرات پایدار•

 تهیه فضای فرآوری و تولید به منظور فعالیت شرکت های متقاضی و دانش بنیان•

 فرآورده ها Contract Manufacturingتولید قراردادی یا •

 تهیه فرآورده های مورد نیاز سالمتکده ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی دانشگاه•

 



 :برنامه های  عملیاتی

 (Functional Food)تولید دانش فنی و تجاری سازی غذاهای عملگرا  -3

 دستیابی به افزایش سطح بهداشت و تغذیه جامعه•

 تجاری سازی و ترویج مصرف غذاهای دوایی و عملگرا•


